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  "والفقو والحديث التفسير" المتالزمة االزمة الثالثة العلوم
 بينها والعالقة تاريخها

THE THREE MUTUALLY COMPLEMENTING ISLAMIC 

SCIENCES - TAFSIR, HADITH AND FIQH - THEIR 

RELATIONSHIP AND HISTORICAL OVERVIEW 

  بوتو اهلل سيفد.
 یوهنر عبدالعزیز د.

ABSTRACT: 

Tafsir (Quranic Exegesis), Hadith (Prophetic Traditions) and Fiqh (Islamic 

Jurisprudance) are main and inter-related branches of Islamic Sciences. 
This article shows how they are inter-related to each other and to which 

extent it is important for a scholar who wants to be expert in Islamic 
Sciences to learn these sciences. By looking at the creation and 

development process of these sciences it is clearly evident that  these 
three branches are so closely inter-related to one another that if some 

scholar wants to specialise in any of these three he can not do it without 
mastering other two. We have adopted a simple methodology for the 

preparation of this article. We first of all have defined each of the above 
three branches literally and terminologically. Then showed the historical 

back ground of each. Then proved the co-relationship of these three 
branches of Islamic sciences and finally provided the list of reference 

books we have benefitted from for the preparation of this article. 
Tafsir, Fiqh, Sciences, Hadith, Co-relationship KEYWORDS: 

ـ  ,التفسَت ة: الكلمات المفتاحي  العبلقة ,الفقو ، احلدیث ,علو

 مدخل:
 اال كاآلخرة الدنيا يف كالسعادة لبلنساف صلاح فبل كجل, عز اهلل نعم من عظيمة نعمة اإلسبلـ شریعة إف

  بقولو عليو الصلوة كالسبلـ ؿالرسو  اليها اشار اليت علمها طلب ىى إتباعها مرحلة كاكؿ الشریعة بإتباع
 التفسَت على كمداره بالذات ادلقصود الشرعى العلم كادلراد بالعلم ٔعلى كل مسلم. طلب العلم فریضة

 ٕ.الفتح يف حجر ابن ذكره كما كالفقو كاحلدیث

                                                 
 شعبو علوـ االساسي ، جامعو قاعد عواـ يب نظَت آباد ، السند ،ساعد مستاذ أ 

  احلكومية ، حيدرآباد ، السند سجل سرمست كلية ،ساعد مستاذ أ 
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 كقد فوسائل. یتبعها كما الفنوف أمهات كىي العلوـ. بقية حوذلا تدار اساسية علوـ الثبلثة العلوـ فهذه 
 فمراده الشرعية الثبلثة العلوـ كاجل الكفایات فركض من التفسَت اف على العلماء امجاع السيوطي ذكر
 ككما ٖ.احملشي بو صرح كما الفقو كعلم احلدیث كعلوـ القرآف علوـ ىي الشرعية" الثبلثة العلوـ " من
 ىذه احلسيٍت الرفاعي بتثا بن علي بن أمحد عد ك ٗالعلوـ. اشرؼ ىي الثبلثة العلوـ ىذه اف ذكر
 أف السمرقندم اهلل عبيد خواجو عن نقبل القارم علي كقاؿ ٘.األمت" اجلامع "العلم من الثبلثة العلوـ
  ٙ.ادلتداكلة العلوـ خبلصة ىي كالفقو كاحلدیث التفسَت علم علوـ ثبلثة
 معرفة عن كاللغة لنحوا بعلوـ كاألدب اللغة أىل مجهور إشغالو ابليس تلبيس من اف اجلوزم ابن كقاؿ 
 ادلناكم كقاؿ ٚكالفقو. كاحلدیث التفسَت علوـ من ىوأفضل ما عن ك العبادات... من عرفانو یلزمهم ما
 أراد غَته كقاؿ " العلم رلالس قاؿ اجلنة ریاض كما قالوا فارتعوا اجلنة بریاض مررمت إذا حدیث شرح يف

  ٜ.الثبلثة العلوـ ىذه يف الشرعي العلم صرح حىت ٛ.كالفقو" كاحلدیث التفسَت الثبلثة العلوـ
 ادلسلم یعرؼ الثبلثة العلوـ فبهذه ٓٔكالفقو. كاحلدیث التفسَت اىل الشرع" ب"علماء األسيوطي كعٌت 

  الشرع. مقصود ىو الذم ا دینو كنفسو كعقلو كنسلو كمالوهب ػلفظ ك أفكاره كینور دینو أمور
 عباداتو يف دینو أمر من ادلكلف على غلب ما یفيد الذم عيالشر  العلم بالعلم "كادلراد حجر ابن قاؿ

 على ذلك كمدار النقائص عن كتنزیهو بأمره القياـ من لو غلب كما كصفاتو باهلل كالعلم كمعامبلتو
 ٔٔ.كالفقو" كاحلدیث التفسَت

ـ الثبلثة اردنظر   ناض فبذلستكشف عبلقة بعضها ببعنسلتصرا من تارؼلها ك  قدـناف  ناا ألعلية ىذه العلو
 عن كالقبوؿ كالنتيجة العبد عن فالسعي للقارئُت ك ناعلو صحيحا ك نافعا لصلحىت ادلقدكر اف  ناجهد
 الصمد. الواحد ادلعبود

اخًتنا ادلنهج البسيط يف ىذا البحث كىو عرفنا اكال كبل من التفسَت كاحلدیث كالفقو لغة ك اصطبلحا 
نا العبلقة بُت ىذه العلوـ الثبلثة كاخَتا اكردنا ادلصادر مث اكردنا سلتصرا من تاریخ كل منها مث ذكر 

 كادلراجع اليت استفدنا منها يف اعداد ىذه ادلقالة.
 التفسير:

 و: تعريف
 الصبح أسفر ؿاقی السفرمن  بقل انو كیقاؿ كالكشف البياف كىو الفسر من تفعيل لغة: ىو التفسَت -
 ٕٔ.دلا یعرؼ بو الطبيب ادلرض اسم ىي اليت  التفسرة من ذأخایضا انو  كقيل أضاء إذا
 .توسع أك باختصار منها یستفاد كما القرآف ألفاظ معاين بياف عن حثبی لعلم اسم ىو :ااصطبلحك  

  ٖٔكال احتياج اذل بياف ادلناسبة بُت ادلعنيُت االصلي كادلنقوؿ اليو.
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 الحاجة الي التفسير:
 السعادة مدار ىي اليت الشرعية األحكاـ على ادلشتمل العظيم القرآف فهم فؤلف إليو احلاجة بياف مااك "

 حىت اخلبَت اللطيف من بتوفيق إال إليو یهتدم ال عسَت أمر ادلستقيم كالصراط الوثقى العركة كىو األبدیة
 من عليها أشرؽ مبا بواطنهم كإستنارة الفصاحة يف كعبهم علو على عنهم تعاذل اهلل رضي الصحابة أف

 أفهامهم تصل كدل عليها یعرجوا دل أشياء عن بالسؤاؿ إليو یرجعوف ما كثَتا كانوا النبوة مشكاة
 ٗٔ".كزیادة إليو زلتاجُت كانوا ما إذل زلتاجوف أنا شك كال إليها....

 تاريخ التفسير الذي بدأ مع نزول الوحي:
 ينانب زمن يف فيو التعمق ظهر قد إذ ،ت يف بدایة االسبلـظهر اليت  اإلسبلمية العلوـ أكؿ ىو كالتفسَت

مفاىيم بعض اآلیات اخلفية كادلشكلة اليت  عن ونوسألی صحابوال بعض كاف اذ ،و الصبلة كالسبلـعلي
بن  عمراخلليفة الثاين العادؿ  سألو كما خفى عليهم مفهومها احلقيقي كاشكل عليهم االدراؾ الصحيح

 .ببل ریب فهاأشر  ك اإلسبلمية العلوـ رأس أیضا كىو الكبللة،معٌت  عنرض اخلطاب 
 ( كاف اكؿ من قاـ باىتمامو فاكرد يفق ٜٗٔ - ٓٛ ) جریج بن ادللك عبد كاخلرب عن تصنيفو اف

 .عطاءك رلاىد  مثل عباس ابنعبد اهلل  أصحاب عنادلركیات  كثَتة یاتآل یةتفسَت الركایات ال كتابو
 منها .فيها الفن أىل متكل لكن عباس، بن عبد اهلل إذل ركایتها نسبتاليت  تفاسَتال بعض  كصنفت
 أكىى كىي عباس، بنعبد اهلل  عن صاحل أيب عن (ق ٙٗٔت ) الكليب" السائب بن زلمد "تفسَت
 عن السدل مركاف بن زلمد ركایة ىذه الركایة إرل انضم فإذا بالكذب رمي قد صاحل اأب الف   الركایات
 مالكركایة   كىي الذىب، سلةبسلاىل الفن  ولقب ما ضد بذلكد یأر  الكذب، سلسلة تكوفف الكليب

 ٘ٔعمر. بنعبد اهلل  عنموذل ابن عمر  نافع عنبن انس 
, ادلعركؼ  السلف عن بطریق ما ینقل ك یُركل فمن مجلة ىؤالء من اختار ىف التفسَت هنجا آخر كىو

يف  الطربم جریر بن زلمدك  ه الطریقةىذ يف صنف من أكؿكاف أنس   ابن مالكف ،بالتفسَت بادلأثور
 ككذلكفيما ىو بأیدینا  الطریقة ىذه أىل أشهرىو ك َته ادلسمى ّتامع البياف يف تأكیل القرآف تفس

 .ادلفسرین طبقات يف السيوطيعبد الرمحن بن ايب بكر  تلميذ الداكدم
الركایات  بنقل كثَت تغلشاك  ، الزجاج إسحاؽ أيبك الفارسي  علي كأيب من اختار الطریقة النظریة كمنهم

 كاحد عصر يف كبَتاف عادلاف جاء أف إذل ، مؤلفاهتم يف ادلوضوعات فكثرت ،ىف القصص  اإلسرائيليات
عطية  بن احلق عبد الشيخ كيف منطقتُت بعيدتُت عن بعضهما ببعض بعد ادلشرؽ كادلغرب , احدعلا

ن عمرك ب زلمود القاسم أبو العبلمة ثاينكال باألندلس بادلغرب الوجيز" بػ"احملرر ادلسمى تفسَتهىو  فألف
الذم الف تفسَته ادلسمى ب"الكشاؼ عن حقائق  , بادلشرؽ ، الزسلشرمبن امحد جاراهلل ادلعركؼ ب
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یلتفتاف اذل التفسَت  العادَلُت كبل ."الكشاؼ"التنزیل كعيوف االقاكیل يف كجوه التأكیل" ادلشهور ب
 ـ ادلفسرینكبل افیذكر ك  اللغول لآلیات كیأتياف مبا یدؿ على ىذا التفسَت اللغوم من كبلـ العرب 

 ٙٔ.السابقُت
 اخلمسة: اخلطواة كيف الثبلثة ادلراحل يف التفسَت تاریخ الذىىب حسُت زلمد الدكتور قسم 

 ىذا ىف الصحابة اعتماد كاف. كأصحابو عليو الصبلة كالسبلـ النىب عهد ىو :تفسَتلل األكذل ادلرحلة
 مصادر: أربعة على يداجمل لقرآفاتفسَت  ىف هدالع
 .الكرمي نفسو القرآف :ٔ
 .الصبلة كالسبلـ عليو رسوؿال :ٕ
 االستنباط. كقوة االجتهاد :ٖ
 الكتاب أىل :ٗ

 عصر من للتفسَت الثانية ادلرحلة كتبدأ الصحابة، عهد تهاءبان األكذلالتفسَت  مرحلة تمت الثانية: ادلرحلة
 م.عنه ممعلوماهت اكثر الكراـ كحصلوا على لصحابةا قرأكا على الذین التابعُت
ك  ،وتدكینع بدایة عصر م للتفسَت ادلرحلةىذه  دأتتب :كىو عصر التدكین للتفسَت للتفسَت الثالثة ادلرحلة
 .لعباسيا عهدال لائأك االموّم اذل  عهدال أكاخر دتتد من

 للتفسَت: االكذل اخلطوة 
الصبلة  عليو اهلل سوؿر  عن نقلوفی الصحابةباف  الركایة، بطریق یُتناقل التفسَت اخلطوة كاف ىذهيف 

 .بعض عن بعضهم ایةرك ك  الصحابة. عن التابعوفركل  ك .نقل بعضهم عن بعضك  ، كالسبلـ
 الثانية: اخلطوة 
 ، الصبلة كالسبلـ عليو اهلل رسوؿ حلدیث التدكین ابتدأ حيثكالتابعُت  الصحابة عصر بعدكىي  

حدة بل كاف عنوانا من مجلة عناكین  علما على التفسَت ككاف فرقة يف كتب احلدیثأبواب مت فكانت
احلدیث اليت احتول عليها احلدیث كدل یُؤّلف على كجو االستقبلؿ بأف یفسر القرآف سورة سورة ك آیة 

 آیة من بدایتو اذل هنایتو. 
 الثالثة: اخلطوة 

 ان قائم علمان  فأصبح ،الرسوؿ عليو الصلوة كالسبلـ  حدیث عنالقرآف  تفسَت اخلطوة ىذهيف  انفصل
 .الشریف ادلصحف بيترت حسبعلى   التفاسَت تكُرتَّب آیة آیة القرآفر ك فس ، بنفسو

 الرابعة: اخلطوة 
رفع بعد ذالك قدما رابعة دل یتقدـ هبا على حدكد التفسَت بادلأثور كاف كانت ركایتو قد  التفسَت إف مث
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و ظلوذج اختصار االسانيد تكاثرت باإلسناد فقاـ كثَت من الناس بتصنيف التفسَت بنموذج جدید كى
كنقل ادلركیّات دكف اف تُنسب اذل من قاذلا , فحّل الوضع يف التفسَت ككثر الزیف كالتبس الصحيح 

 بالضعيف كالعليل. 
 اخلامسة: اخلطوة 

فبعد أف اقتصر تدكین التفسَت على ادلركیّات ادلنقولة عن السلف , جتاكز هبذه اخلطوة الواسعة اذل تفسَت 
 هدالع من امتدت كأفسحها، تاو اخلط أكسع هىف .بالتفسَت النقلى)التفسَت بالرأم(  لعقلّي االدراؾ ا
 ٚٔىذا. یومنا إذل العباسى

 الحديث:
 و:تعريف

 لغة: اجلدید كغلمع على احادیث على خبلؼ القياس
 ٛٔة.صف أكتقریر  أكفعل  أكقوؿ  من صلواة اهلل كسبلمو عليو النيب إذل أضيف ما :صطبلحاا
الصبلة  عليو اهلل رسوؿ إذل أضيف ما ىو كاصطبلحان: اجلدید، لغة: احلدیث: ادلباركفورم: قاؿ ك

الصبلة  عليو - النيب إذل أضيف ما أك ِخلقي، أك ُخلقي كصف أك تقریر أك فعل أك قوؿ من كالسبلـ
 ٜٔكذلك.  كالتابعي الصحايب من دكنو من إذل أك - كالسبلـ

 تاريخ تدوين الحديث:
 احلدیث: تدكین تاریخ عن القرضاكم وسفی الدكتور رأم
 للهجرة، األكرل ادلأة رأس يف یبدأ دل السنة تدكین اف اليوـ ادلتخصصُت الباحثُت لدم بيقُت الثابت كمن
 ذالك علي دلت كما ذالك, بعد كظلت النبوة عصر منذ بدأت اطوار للتدكین اف بل یوما, قيل كما

 ٕٓ.ضوعيةادلو  العلمية الدراسات
 أدكار: سبعة يف احلدیث تاریخ عًت الدین نور قسم
نوردىا  سبعة أدكار كىي ،یومنا ىذا  حىت هبا مر اليت أدكاره یبُت التاریخ عرب تدرج احلدیث" "علوـ

 رل:التايف  اختصارا
من اذلجرة كیقاؿ ىذا  األكؿ القرف هنایة إذل رضي اهلل عنهم كؽلتد یبدأ من زمن الصحابة األكؿ: الدكر 

 النشوء: دكرالدكر 
  بوجهُت: الدكر ىذا يف احلدیث علم نشأ
 األسباب، توفرل ،الشریف النبوم للحدیث ككعي إدراؾ على الصحابة كاف احلدیث: .حفظٔ

كمن ادلعلوـ  .ةباكتلاك  اءةقر تعرؼ ال ال اليت أمية أمة ىم العرب أف يف كبلـ كال احلدیث حلفظ كالدكاعي
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 الذكاءك  باحلفظ عرفوا لذلك ، احلاجة حُت لتسعفو لكتقو  فتنمو ذاكرتو على عتمدم األمياف 
 العجيب.

 اىمصارت من  لؤلجياؿ كنقلها ادلعلومات حفظ كسائل أىم من ىي الكتابة كما احلدیث: كتابة -ٕ
النيب  اصحاب من كثَت عنادلتواترة  كثَتةال حادیثاال كردتكلقد  حفظو. بعد احلدیث نشأ كسائل

الصبلة  عليو نفسو عهد يفالشریف  النبوم للحدیث الكتابة كقوع اتإثب يف عليو الصبلة كالسبلـ
 الصبلة كالسبلـ عليو النيب أصحاب من "ما :رض ىریرة أيب عن ركل االماـ البخارم ,كماكالسبلـ 

  أكتب". كال یكتب كاف فإنو عمرك بن اهلل عبد من كاف ما إال مٍت عنو حدیثا أكثر أحد
 مرحلتُت. يف الكتابة كقعت

ما مسعو من رسوؿ اهلل عليو  یكتبالف بعض الصحابة كاف  احلدیث مجع مرحلةىي  األكذل: رحلةادل
ـ   عليوىذه الكتابة باذف الرسوؿ  بدأت , الناس بُت تتداكؿ أف دكفشخصية  صحف يفالصلوة كالسبل
 :الصبلة كالسبلـ عليو عهده يف احلدیث من كتابتو كرد كشلا عهده. منذ ك الصبلة كالسبلـ

 الصادقة لصحيفةادلشهورة با لنفسو كتبها العاص بن عمرك بن اهلل عبدصحيفة  :-ٔ
 صحيفة كىي العقل. على ك مار األس فكاؾ أحكاـ على ةشتملادل طالب: أيب بن علي صحيفة -ٕ

 .صغَتة
 ىػ.٘ٔ- اجلليل الصحايب عبادة بن سعد صحيفة -ٖ
 ءأمرا إذل. كتبها كأحواذلا اإلسبلمية األقاليم شؤكف بتدبَت ةتعلقادل الصبلة كالسبلـ عليو رساالتو -ٗ

  األقاليم ادلختلفة كعماؿ
  اإلسبلـ إذل فيها یدعوىم ادللوؾ كعظمائو كإذل العرب أمراء إذل الصبلة كالسبلـ عليو رساالتو -٘
 ذلك. كغَت ىرقل ، الركـ ملك كإذل مبصر ادلقوقس إذل رسالتوك
 دستور يف بُت ادلسلمُت كاليهود كغَتىم ىف ادلدینة ادلعاىدة صحيفةك  الكفار مع عقودهك  معاىداتو -ٙ

 كغَت ذلك تبوؾ كصلح احلدیبية، كصلح , ك التعایش
اليت كتبها  خطبتوك  سلتلفة، مورال ةصحابال من بعضل الصبلة كالسبلـ عليو هبا أمر رساالتو اليت -ٚ

 اليماين. شاه أليب
 كثر قراء القرآف كحفاظو ك  فلما ادلذكرات نزلةمب ناسال أیدم كانت بُتكالكتب ادلذكورة   الصحف كلكن
ؿ اقبإ كقع  اجملتمع بكفایة یفيال  أف أكعند الناس  غَته بو یلتبس أف القرآف على كأمن ومو عل تانتشر 
 .بُت الناس ادلكتوبة صحفو تكتداكل العزیز عبد بن عمر العادؿ اخلليفة بأمر احلدیث تدكین على األمة
 احلدیث علوـ الدكر ىذا يف اكتملت. للكتابة الثانية ادلرحلة كىي الثاين الدكر یبدأ ىنا كمن الثاين: الدكر
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 أكؿ إذل الثاين القرف بدأم من كذلك .لعلماءبا ةتداكلادل قواعدلل كخضعت كاحدا كاحدا كلها كجدت إذ
 الثالث.

 : العصر ىذا يف جدتاليت  من اىم االمورف
  الناس يف احلفظ ملكة تضعف -ٔ
كثرة االحادیث كدخوؿ القوادح الكثَتة كالعلل الظاىرة كالباطنة فيها كطوالة االسانيد كتشعبها  -ٕ

بسبب بعد العهد ككثرة محلة احلدیث الف محل مجاعات كثَتة احلدیَث عن كل من الصحابة كتفرقوا ىف 
 الببلد.

رضي اهلل عنهم  الصحابة عليو كاف الذمالنبوم الشریف  طریقال عن ادلنحرفة الفرؽ ظهور -ٖ
 ىذه ةقابلدل علماء االمة تحرؾف كغَتىم. كاجلربیة ادلعتزلةك  كاخلوارج بإحساف، همتبعمن ك كارضاىم 
 ذلك: كمن ةصلااحل للاخل یسد ما لعطا لكل ككضعوا الضركرات

 رامف اليت ال غٌت عنها لئلّدخار كنوز النبوة لضركرةبا العزیز عبد بن عمر شعر فقد الرمسي، التدكین -ٔ
 یضيع ال اف كیدكنوه احلدیث من عندىم ما یكتبوا ادلختلفة حتت خبلفتو اف غلمعوا ك األمصار علماء
 مجعتك  احلدیث، من آفاقهم يف ما كغَتعلاالزىرم  ك الرمحن عبد بن بكر أبو فكتب ذلك. بعد

ت  سلمة بن محاد كمصنف قٕٔٔت  الرزاؽ عبد كمصنف اجلوامع ،ك  ادلصنفات يف األحادیث
ت  عيينة بن سفياف ك قٗ٘ٔت  راشد بن معمر ،ق ٔٙٔت  الثورم سفياف امعو جكك  قٚٙٔ
  ق.ٜٛٔ
هم كىف الطعن فيهم لكثرة شوائب الضعف من جهتُت : تعدیلك الرجاؿ  جرح يف العلماء توسع -ٕ

 بن شعبة’  الثورم كسفياف األئمة من مجاعة فتفرغ . األىواءك  البدع انتشارك  احلفظالضعف ىف 
ـ عليهم  الرجاؿ لنقد كغَتىم قٜٛٔت  مهدم بن الرمحن عبد ك ق ٓٙٔت  احلجاج  كاشتهركاكالكبل

 .بو
  بو. یعرؼ دل شلن احلدیث قبوؿ يف لعلماءا توقف -ٖ
 قاعدة جدیدة صورة لكل ككضعوابایا اخل جبلء اخلفایا كادلستورات كإظهارإل األحادیث فّحصوات -ٗ

 اخلاصة. اصطبلحاهتا كاختذت كلها ككجدت احلدیث عأنوا  فتكاملت حكمها كتبُت تعرفهاكصيغة 
 صفن إذل ةاذلجر من  الثالث القرف من بالتفریق ككاف ذلك  احلدیث علوـ تدكین دكر الثالث: الدكر
 .اذلجرم الرابع القرف
 افرد الدكر ىذه بدایة يف .للحدیث كعلومو على كجو الكماؿ كالتماـ التدكین عصر كىو الثالث كالقرف
ـ  الرسوؿ حدیث بتصنيف العلماء  فيها كاسّرد "ادلسانيد"مصطلح   لذلك فابتكركا ،عليو الصلوة كالسبل
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الذین رككا االحادیث عن رسوؿ اهلل عليو الصلوة  الصحابة أمساء حسب الشریفة ةالنبوی حدیثالا
 مسند عنواف حتت كاحد مكاف يف كلها جتمع مثبل عبد اهلل بن عباس عنادلركیة  فاألحادیث ،كالسبلـ

 . ابن عباس
ـ ّتمع األحادیث كترتيبها حسب حسب االبواب ليكوف الرجوع اليها امرا سهبل  مث جاء البخارم كقا
كیتيسر التفقو فيها. فصنف كتابو ادلشهور ادلسمى ب "الصحيح البخارم" على ضلو ىذا الًتتيب 

 ك األبواب، علىبو اكتكل منهم  فوضع  كىم من تبلمذتو سول النسائي  ةتالس بقية كجاء .كالتسرید
 لذلكك  ، لتصانيفهم يف ركایة احلدیث كعلومو الصحة یشًتطوا دللو اهنم ك  االختيار، حسن اختار
كسلكا  ىػ"ٖٗ٘" حباف ابن كىػ" ٖٔٔ" خزؽلة ابن غَتىا. مث جاء على فضبلم البخارم مدرسة تكان

 طریقة الشيخُت يف اشًتاط الصحة ىف احلدیث. 
, كقع فيو  السابع القرف مبدأ إذلاذلجرم  الرابع القرف صفن منىذا الدكر  تدؽل عصر الرابع: الدكر

حيث حيث اعتٌت العلماء يف ىذه الفًتة باستدراؾ  مدكنا احلدیث علوـ فنفيو  قكانبث اجلامعة التآليف
اء ما فات السلف كمجعوا مؤلفاهتم ادلتفرقة ىف الفن الواحد كاعتمدكا يف ذلك على ادلنقوالت عن العلم

السابقُت باالسناد اليهم شأف من كاف قبلهم من السالفُت فالفت كتب كثَتة ال تزاؿ مراجع للناس دكف 
 أعلها: كمن ،استغناء كال رغبة عنها

 الرمحن عبد بن احلسن الرامهرمزم زلمد أبو القاضيف يألت كالواعي" الراكم بُت الفاصل "احملدث -ٔ
 ق. ٖٓٙت  خبلد بن
 .ىػٖٙٗ ت علي بن أمحد بكر أيب البغدادم للخطيب الركایة" علم يف "الكفایة -ٕ
 ىػ.ٗٗ٘ت  اليحصيب موسى بن عياض للقاضي كالسماع"، الركایة أصوؿ يف "اإلدلاع -ٖ
 .ق٘ٓٗت  النيسابورم اهلل عبد بن زلمد اهلل عبد أيب للحاكم احلدیث" علوـ "معرفة -ٗ
 ػ.قٖٓٗت  ايناألصفه اهلل عبد بن أمحد نعيم أليب "ادلستخرج" -٘
  .قٓٛ٘ت  دلياصليا اجمليد عبد بن عمر حفص يبىي رسالة صغَتة أل جهلو" احملدث یسع ال "ما -ٙ

ـ كذالك من القرف السابع اذل القرف  اخلامس: الدكر كىو عهد كصوؿ تدكین احلدیث حّد االنتهاء كالتما
التماـ كمتَّ كضع ادلؤلفات اليت  العاشر. يف ىذا العهد بلغ تصنيف احلدیث الشریف قّمة الكماؿ ك ذركة

ككاف مصّنفوه  بدقة. العبارات ك هتذیب ادلسائل حتریر ذلك إذل كمجع ،اكتملت هبا أنواع العلم الشریف
من كبار األئمة الذین استوعبوا احلدیث حفظا ككعيا كتشرَّبوا فنونو كأحواؿ أسانيده كمتونو ركایةن كدرایةن. 

  احلدیث: علوـ بعد رالدك  ىذا يف ادلؤلفات أىم كمن
 ػ.قٙٚٙ ت الدین شرؼ بن ػلِت النوكم إلماـتأليف ا "اإلرشاد" -ٔ
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ت  احلسُت بن الرحيم عبد احلافظ لئلماـ بيت ألف تشتمل على منظومة كالتذكرة" "التبصرة -ٕ
 ػ.قٙٓٛ
 من كأغلق أطلق دلا كاإلیضاح "التقييد الصبلح: ابن كتاب على كضعو أیضا العراقي للحافظ شرح -ٖ

 أیضا. "النكت" كیسمى الصبلح" ابن كتاب
 الصبلح" ابن نكت على "اإلفصاح ىػٕ٘ٛ ت حجر بن علي بن أمحد احلافظ العسقبلين شرح -ٗ

 .يف شكل ادلخطوط اذلند يف یوجد كىو
 سنةت  زلمد الدین مشس حلافظاللسخاكم  احلدیث"، علم يف العراقي ألفية شرح ادلغيث "فتح -٘

 ىػ.ٕٜٓ
 ىػ.ٜٔٔ سنةت  الرمحن عبد الدین جبلؿ حلافظا لسيوطيل النواكم" تقریب شرح الراكم "تدریب -ٙ
 حجر. ابن للحافظ كبلعلا النظر" "نزىة كشرحو الفكر" "طلبة -ٚ

 ضراحلا القرف أكائل إذل العاشر القرف من ذلك امتد كقد. الركود ك اجلمود عصر كىو السادس: الدكر
 ككثرت عموما العلم مسائل يف االجتهادك التصنيف  يف البتكارا توقف الدكر ىذا يف .ةاذلجر من 

 دكفالسابقُت ب ادلؤلفُت لعبارات لفظيةال ناقشاتبدأت ادلك  ، شعراك  نثرا احلدیث علوـ يف ادلختصرات
 الدكر: ىذا يفاليت الفت  فاتيلتألا اىم كمن اجتهادا. أك حتقيقا ادلوضوعكالتبحر ىف  عمقتال
 ىػ"ٓٛٓٔ"ت  الدمشقي فتوح بن زلمد بن عمر للبيقوين ية"،البيقون "ادلنظومة -ٔ
 ىػ".ٕٛٔٔ"ت  إمساعيل بن زلمد لصنعاينا لؤلمَت األفكار" "توضيح -ٕ
 سلطاف بن علي لشيخا الشرح للهركم شرح باسم كادلعركؼ النظر نزىةب ادلسمى النخبة شرح -ٖ

 ىػ".ٗٔٓٔ"ت  القارئ
ىذا، كفيو  یومناإذل  ةاذلجر من القرف احلارل  بدأمن مارم. اجل رالعص يف كالتنبو لنهضا دكر الدكرالسابع:

 أثارل العادل اإلسبلمي بالشرؽ كالغرب، فقد اتص حيث احمليطة الناشئةاألمة لؤلخطار  تنبوكقع 
االؽلاف كالعقيدة ضعفاء اناس كتلقفها  فيها دسائسادخاؿ ك  احوذلشبهات السنة باظهار  ادلستشرقوف

 رداهتم، فجنيب،شلا اتقضى تأليف أْتاث حوذلا كالرد على أغاليط ادلستشرقُت كافًتاءالنفوس من عبيد األ
ادلبتكرة النافعة نذكر  الباطلة الضالة عن الصراط ادلستقيم بتصنيف كتأليف الكتبالعلماء هبذه ادلطالب 

 :ىف التارل منهابعضا 
 القامسي الدین مجاؿ للشيخ التحدیث" "قواعد -ٔ
 اخلورل العزیز لعبد ".السنة "مفتاح -ٕ
كىو كتاب مفيد یبحث عن  السباعي، مصطفى للدكتور اإلسبلمي"، التشریع يف كمكانتها "السنة -ٖ
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ىؤالء ادلستشرقُت كموافقهم الباطلة ضّد االسبلـ كالسنة كیُظهر عنادىم كجحودىم لقبوؿ احلق كإف كاف 
 قد اقيمت عليهم الرباىُت كالدالئل. 

 زىو أبو زلمد زلمد الدكتور لشيخل  ف"كاحملدثو  "احلدیث -ٗ
تعاقبت سلسلة ادلساعي العلمية متكاثرة ك متتابعة ألخذ احلدیث النبوم الشریف كإببلغو تلّقيا  كىكذا

كامتثاال , فّنا كعلما , ركایة كدرایة , قراءة كشرحا منذ خَت القركف النبوم إذل زماننا ىذا. فيمكن اآلف 
غلد الطریق اذل معرفة احلدیث الصحيح السليم كالتفریف بينو كغَته حىت لكل احد يف اّم كقت شاء اف 

بلغنا األحادیث النبویة نقّية عن كل ضعف كصافية عن كل كضع كتدليس كىذه ىي الكرامة اليت كّرـ 
 ٕٔ.اِفظُوَف حلََ  َلوُ  َكِإنَّا الذِّْكرَ  نَػزَّْلَنا ضَلْنُ  }ِإنَّا :اهلل هبا ىذه االمة يف قولو

 :الفقو
 تعريفو:
 ٕٕ.لو كالفهمُ  بالشيء العلم لغة:
  ٖٕ.باالستدالؿادلكتسبة من ادلتها التفصيلية  ميةلالع يةالشرع كاـباألح علمال ىو :صطبلحالاكىف 

 تاريخو:
 األطوار التي مر بها الفقو اإلسالمي :

 بعض: في بعضها يتداخل متعددة أطوارعن  اإلسالمي الفقومر  وقد

 كلفي ىذا الطور   عتمدي  كان  .والمدني المكي عهديو المشتمل على النبوة صرعىو في   : األول الطور
 فيها اجتهد أو الصالة والسالم عليو رسولال فيها اجتهد التي المسائل إن حتى ، الوحي على االعتماد
ومن ىنا يّتضح ان ىذا  الوحي. على تعتمد أنكرىا أو فأقرىا علمها ثم غيبتو أو حضرتو في أصحابو

ر لم يقبل اّي اثر لفقو جديد غريب من ىنا او ىناك الن الرسول عليو الصلوة والسالم كان اميا لم العص
يكن يعرف القراءة وال الكتابة فلم يرجع الى اّي استاذ وال معلم قط , وقد و لد وترعرع في قوم اكثرىم 

القسط من العهد تدوين شئ غير امّيون ج ّهال ال عالقة لهم بالقانون الرمانّي او نحوه. ولم يكن في ىذا 
القرآن الكريم ومنع الرسول عليو الصالة والسالم عن كتابة ما يقولو من دون القرآن مخافة التباس كالم 

 القرآن إالفي ىذا الدور  يدون مفل اهلل بكالم الرسول عليو الصوة والسالم كما حدث بسوبق االمم.
 .   الكريم
 لكثرة ، النبوة عهد بعد تثدح اليت األحداث بكثرة العهد تميز ىذای : الصحابة عهد : الثاين الطور
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 ىذا یتميز ككاف . توجد ىف العرب دلاليت  أعراؼ ذلا اليت األمم من بغَتىم ادلسلمُت كاختبلط الفتوحات
 ككاف . كاحاطوا بو كاصبحوا مراجعا للناس يف نزكؿ احلوادث بالفقو عرفواالذین  صحابةال بوجود العهد
 عائشة ك عليا ك عمر : منهم نذكر . شخصا عشر ثبلثة یتجاكزكف ال َكىم اكللفتكثّركا يف ا نم منهم
 إخل. عمر بن اهلل عبد ك ثابت بن زید ك جبل بن معاذ ك عباس بن اهلل عبد ك مسعود بن اهلل عبد ك
 اذل عنهماي اهلل تعرض كعمر بكر أيب اخلليفتُت االكليُت عهد يف صوصكباخل ، العهد ىذا صدر كيف
 أیضا العهد ىذا يف ك بعدعلا. جاء دلن مرجعا كاصبح كالسنة الكتاب سول ان ثالث ان اإلمجاع مصدر  ظهر
 تنقل كانت ادلستحدثةادلختلفة  ادلسائل يف الصحابة كفتاكل السنة فاف ،فقط يملعظا القرآف نیدك ت كقع

 .مذل تذكرة لتكوف نفسهمال موراأل ىذه بَػْعضَ  فك یدك  واكانالناس   بعض أف إال ، الصدكر يف حفظا
من  أكثر اشًتؾ قدمع اف  ، الصحابة صغار لعهد امتداد طورىو  الذم التابعُت طور : الثالث الطور

 فكاف  ، باحلجاز إحداعلا : مدرستُت بوجود العهد ىذا تميزی الفتنة حركب يفكالتابعُت  الصحابة
 نادرا إال بالرأم األخذ إذل رجعت كال ، كسنة بكتا من نصوص َعَلى االجتهاد يف ذه ادلدرسةى اعتماد

 عبد ككاف كثَتا الرأم إذل رجعتىذه ادلدرسة  فكانت .بالعراؽ كاألخرل وفرة ىناؾ.بال احملدثُتوجود ل
 علقمةك ، وتذتبلم فاستمر على طریقو ادلدرسة. ىذه ك ارضاه عميد ى اهلل تعاذل عنورض مسعود بن اهلل

 یلـز ال لكن .عليو ادلذىب ىذا أئمة خترج الذم النخعي إبْراىيم بعده من مث ،اكذلم كاشهرىم  النخعي
 بن ربيعة كفيها ذالك خبلؼ احلقيقة بل اصبل بالرأم یعملوف ال كانوا احلجاز َمدرسة اىل اف ىذا من
 كایضا,  مالك اإلماـ شيخ كافك  الرأم بربيعة اشتهر حىت كثَتا الرأل على یعتمد كافالذم   الرمحن عبد
 باالرأم. األخذ یكره كاف  الذم بالشعيب ادلشهور يلبشراح بن عامر كاف العراؽ مدرسة يف

ـ االكلُت ؽلكن اف یبدأ ىذا الطور يف  : الرابِع الطور كىو عصر بقية التابعُت كعصر تابعي التابعُت العظا
السنة سللوطة بفتاكل  هنایة القرف االكؿ اذلجرم كبدایة القرف الثاين كدتتاز باهنا قد ُشرع فيها تدكین
 تاریخ يف ذكره سبق قدالصحابة كغَتىم من التابعُت كذالك مبا امر امَت ادلؤمنُت عمر بن عبد العزیز 

 ادلتفرقة الفقهية ادلذاىبادلسالك ك  تظهر بدأت ك .حيث یبدأ ىذا الدكر من عهده رح  احلدیث
 سلتلطا التدكین كاف أف فبعد ، التدكین تطور شهد الطور ىذا أف كما الطور. ىذا هنایة يف ادلتميزة
  .اخلامس للطور طليعة الطور ىذا ككاف ، التنظيمالًتتيب ك  طریق یأخذ بدأكشلتزجا 
 العلمية ةيقظال ایةبد مع الطور ىذا یبدأ .لكبار الكراـا األئمة طورك  االجتهاد طور : اخلامس الطور

 الطور ىذا تقریبا. ةاذلجر من  الرابِع القرف هنایة إذل ُتاألموی عهد أكاخر من اإلسبلمية الدكلة يف ناشئةال
 یتناكؿ ىذا ككذالك الًتجيح. صاحبواك  ادلذاىب كرلتهدم ادلنتسبُت قدكةكال كبارال األئمة صرع ضّمنیت

 التقِدیرم الفقو رو ظهعهد  أیضا ىوك  .علمي دقيق كجو على الفقهية سالكادل تدكین عهد العهد
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 يالفقه نوعال ىذااكثر كأعظم يف  العراؽ مدرسة كانت فبالفقو االفًتاضي , ادلشهور عند اىل العلم 
 ٕٗو.تعنو كتبلمذ محو اهلل تعاذلة ر حنيف أيب ظهور قبل من

 العالقة بين ىذه العلوم:
 قد ألننا تارؼلها سلتصر اذل نظرنا مىت العظيمة الثبلثة العلوـ ىذه بُت كااللتزاـ كالصلة العبلقة ثبت لقد

 اذل االكؿ القرف من ادلختلفة األدكار يف مقارنا ك متبلزما ظلت ك نشأت قد الثبلثة العلوـ ىذه اف كجدنا
 العلماء اقواؿ ك الصبلة كالسبلـ عليو الرسوؿ كاحادیث القرآف آل بعض ایضا عليو كیدؿ ىذا. یومنا

 :فيما یلي ذكرىان
 ذكر الحديث والفقو في آية من القرآن:

 الرَُّسوِؿ" ِإذَل  لفظ" یدؿ ٕ٘.األمر منهم لعلمو الَِّذین یستنبطونو منهم رلأك  كإذل الرسوؿ َرّدكه إذل وَكل
 الفقو. علي "یستنبطونو" لفظ ك احلدیث علي

 العالقة بين القرآن والسنة:
 ك اخبلقو ك عباداتو ك لبلسبلـ:عقائده االساسية كالقواعد االصوؿ ػلوم ىوالدستورالذم "فاالقرآف
 ٕٙكلو". ذالك يف للقرآف العلمي كالتطبيق النظرم البياف ىي السنةك  كآدابو, معامبلتو
 رض عباس بنعبد اهلل ل دعا حيث عليو الصلوة كالسبلـ رسوؿال حدیث يف كالفقو التفسَت علم اثبات

 ٕٚ.التأكیل كعلمو الدین يف فقهو اللهم: قائبل بالفقو كالتفسَت
 التسهيل: يف اجلزم ابن كقاؿ
 نزلت القرآف يف اآلیات من كثَتا اف األكؿ لوجهُت: كحفظو ركایتو اذل ادلفسر اليو فيحتاج احلدیث "كاما
 الغزكات من الصبلة كالسبلـ عليو النيب زمن يف ككقعت قضایا بأسباب نزلت ك سلصوصُت قوـ يف

 على یبٍت الناسخ فاف نزلت مىت ك اآلیت نزلت من يف ليعلم ذالك معرفة من البد كالسؤاالت كالنوازؿ
 من كثَت  الصبلة كالسبلـ عليو النيب عن كرد انو الثاين للمتقدـ.. ناسخ ادلتأخر الف النزكؿ تاریخ رفةمع

 ٕٛسبلـ مقدـ على اقواؿ الناس".ال عليو قولو الف معرفتو فيجب تفسَتالقرآف
 كالّسّنة. الكتاب أدلة من مستنبط كونو كاحلدیث التفسَت مع الفقو اكربصلة

 أعلية " كالفقو كاحلدیث بالتفسَت العنایة أعلية " كتابو يف البدر العباد محد نب احملسن عبد أكضح كقد
 عن نقبل الفقو، من لو البد كاحملّدث احلدیث، من لو البد الفقيو كأف كالفقو، احلدیث معرفة بُت اجلمع
 السنن: معادل مقّدمة يف اخلطايب سليماف أيب اإلماـ
 كأىل كأثر، حدیث أصحاب فرقتُت: إذل كانقسموا حزبُت، لواحص قد زماننا يف العلم أىل رأیت "كقد
 من تنحوه ما درؾ يف عنها تستغٍت كال احلاجة، يف أختها عن تتمّيز ال منهما كاحدة ككل كنظر، فقو
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 كالفرع، لو ىو الذم البناء مبنزلة كالفقو األصل، ىو الذم األساس مبنزلة احلدیث ألف كاإلرادة؛ البغية
 دراستو يف یكوف أف العلم لطالب ادلهمات أىم كمناعدة". كقاؿ ایضا: "ق على ضعیو  دل بناء ككل

 الطرؽ كثرة معرفة يف متمحضة دراستو تكوف فبل كادلدلوؿ، الدليل بُت كالفقو، احلدیث بُت جامعان 
 مهمتو تكوف ال ذلك مقابل كيف فيها، العلم أىل كأقواؿ الفقهية ادلسائل معرفة مغفلة لؤلحادیث،

 ّتانب أخلّ  إذا ألنو فيها؛ الراجح كترجيح أدلتها مبعرفة عنایة دكف الفقهية ادلسائل معرفة يف رةمنحص
 ادلسائل بأدلة العلم فاتو احلدیث ّتانب أخلّ  كإف كأحكامها، مسائلو معرفة من الكثَت فاتو الفقو

 ٜٕ".الفقهية
  صلة الفقو بالتفسير وعلوم القرآن:

 االسبلمي للفقو كاألساس االكؿ ادلصدر الكرمي الكتاب ؽلثل " قو:الف فلسفة يف مصطفوم زلمد قاؿ
 علمى بُت كمتبادلة راسخة عبلقة ىناؾ ىن الواضح كمن القرآف... اذل بالرجوع اال للفقيو رلاؿ كال

 يف النبویة كالسنة األحكاـ آیات التفسَتهبدؼ ضوابط ك بقواعد الفقو یزكد فالتفسَت التفسَتكالفقو,
 اجلهد خبلؿ من داللية كاكتشافات فقهية استناجات من اليو كصل التفسَتمبا یزكد والفق اف حُت

 مبجارل ادلتصلة كالتقينات الوسائل بينهما فيما یتبادالف التفسَتكالفقو علمى فاف ىنا كمن , الفقهي
 ٖٓالفقو كالقرآف كالسنة".ك  القرآف بُت القائمة التقليدیة العبلقة ىي ىذه كالداللة. التفسَت

 عالقة الفقو بالتفسير)بواسطة اصولو(:
 كما االقواؿ كترجيح ادلعاين فهم على العوف لنعم كاهنا تفسَتالقرآف ادكات من فاهنا الفقو اصوؿ "كاما
 كحلن اخلطاب كفحول كادلقيد كادلطلق كاخلاص كالعاـ كادلبُت كاجململ كالظاىر النص معرفة اذل احوج
م عل من ذالك كغَت اخلبلؼ كاسباب التعارض ككجوه النسخ كشركط اخلطاب كدليل اخلطب

 ٖٔاالصوؿ".
 صلة الفقو بعلوم الحديث:

 التثبت األكذل: ادلرحلة للحدیث: الفقهاء تعاطي يف مرحلتاف ىناؾ األحواؿ مطلق كيفقاؿ ادلصطفوم: "
 احلدیث كعلم احلدیث علماء مهمات من كىي نظائره بُت موقعو كحتدید صدكراحلدیث اصل من
 داللة عن البحث الثانية. ادلرحلة احلدیث... كدرایت احلدیث رجاؿ علم حتدیدا, ادلهمة هبذه لیتكف

 ك الفقو لعلماء اساسية مهمة كىو احلدیث" "فقو ب عليو یصطلح ما كىو منو ادلراد كحتدید احلدیث
 ینقش كي لفقودكرا یأيت مث كمن العرش ليثبت احلدیث علم اذل ػلتاج الفقو علم فاف كعليو الفقو. علم
 الكشف ىو الفقو كدكر للفقو النص یكتشف احلدیث فعلم كالستنتاج, التفاىم ادكات باستخداـ عليو
 ٕٖادلكتشف". النص من احلكم عن
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 حجر: ابن احلافظ كقاؿ
 كل الحتياج أكثرتوجلا، صار كالفقو.كإظلا كاحلدیث، كىي:التفسَت، الشرعيةالعلوـ  ىنا بالعلوـ "كادلراد
 ثبت ما - تعاذل اهلل كبلـ بو فسر ما أكذل فإف التفسَت، كأما فظاىر. احلدیث إليو.أما الثبلثة العلوـ من
 الفقو كأما یثبت". دل شلا ثبت ما معرفة إذل ذلك يف الناظر "كػلتاج - الصبلة كالسبلـ عليو - نبيو عن

بُت ذلك إال بعلم ال یتك  یثبت، دل ما دكف احلدیث من ثبت مبا االستدالؿ إذل الفقيو فبلحتياج
 ٖٖاحلدیث".

 : كالفقو كاحلدیث التفسَت فيو غلمع ادلبارؾ بن اهلل عبد قوؿ كاخَتا
 ٖٗ.احلدیث" لك یفسر ما الرأم من كخذ ، األثر عليو تعتمد الذم "ليكن
 :الختام

 ىذه بُت كااللتزاـ العبلقة كجود انكارقد ثبت من الدراسة السابقة العبلقة بُت ىذه العلوـ الثبلثة ك 
 القائلُت على "الرد كتابو يف القارم ادلبل اليو اشار كما باطلة فرؽ بظهور ینتجي عنها كاإلعلاؿ العلوـ
 كاحلدیث التفسَت كتب مطالعة تركوا حيث ىؤالء عقوؿ أسخف "كما ادلعتزلة عن كراذ  الوجود" بوحدة

 األدلة عن اخلارجة النفسية اتكالتوعل العقلية باخلياالت التعليق كأما " آخر مقاـ كيف ٖ٘كالفقو..."
 األصناؼ من كغَتىم كاخلوارج ادلعتزلة من تبعهم كمن الفلسفية احلكماء مذىب إال ىذا فليس النقلية
 ادلشارب من ذلك كأمثاؿ كاجملسمة كادلعطلة كالدىریة كاالحتادیة كاحللولية كاإلحلادیة كالوجودیة الردیة
 التحقيق بطریق كإما التقليد بطریق إما كاجلماعة السنة أىل تقاداع یعتقد أف العبد على فالواجب الكفریة
 ٖٙ.اليت ىي العلوـ الشرعية" كالفقو كاحلدیث التفسَت بعلم یشتغل مث كالتأیيد

 
 المراجع والحواشي:

 
 .ٔٛص  ٔالقزكیٍت زلمد بن یزید ابو عبد اهلل , سنن ابن ماجو , دار الفكر بَتكت بدكف سن الطباعة ج  ٔ
 .ٔٗٔص  ٔق , ج  ٜٖٚٔبَتكت  -العسقبلين امحد بن علي بن حجر , فتح البارم , دارادلعفرة ٕ
 .ٜ٘ٔٔص  ٕ, ج  ٜٚٛٔدمشق ,  -سيوطي عبد الرمحاف بن ايب بكر جبلؿ الدین , االتقاف يف علـو القرآف , دار ابن كثَتال ٖ
 .ٕ٘ٗص  ٔـ , ج  ٕٓٓٓبَتكت ,  -السيوطي عبد الرمحاف بن ايب بكر جبلؿ الدین , احلاكم للفتاكل , دار الكتب العلمية ٗ
 .ٛٛق , ص  ٛٓٗٔبَتكت  -ادلؤید , دارالكتاب النفيس الرفاعس امحد بن علي بن ثابت , الربىاف ٘
 .ٕٜ, ص  ٜٜ٘ٔدمشق -القارئ مبل علي بن سلطاف زلمد اذلركم, الرد على القائلُت بوحدة الوجود , دار ادلأموف للًتاث ٙ
 .ٖٔٔـ ص  ٕٔٓٓبَتكت -ابن اجلوزم عبد الرمحن بن علي , تلبيس ابليس , دار الفكر للطباعة ٚ
 .ٕٛ٘ص  ٔـ ج  ٜٛٛٔالریاض -الدین عبد الرؤؼ , التيسَت بشرح اجلامع الصغَت , مكتبة االماـ الشافعي ادلناكم زین ٛ
 .ٕٗ٘ق , ص ص  ٓٔٗٔبَتكت  -ادلناكم زین الدین عبد الرؤؼ , التوقيف على مهمات التعاریف , دار الفكر ٜ
 .ٖٛٙص  ٔـ , ج  ٜٜٙٔبَتكت ,  -كتب العلميةاألسيوطي ادلنهاجي مشس الدین زلمد بن امحد , جواىر العقود , دار ال ٓٔ
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 .ٔٗٔص  ٔالعسقبلين , فتح البارم , ج  ٔٔ
 .ٜٛٔٔص  ٕالسيوطي , االتقاف , ج  ٕٔ
 .ٓٔص  ٔـ , ج  ٕٓٓٓبَتكت  -ابن عاشور زلمد طاىر بن زلمد , التحریر كالتنویر , مؤسسة التاریخ العريب ٖٔ
 . ٘ص  ٔبَتكت بدكف سن الطباعة , ج -احياء الًتاث العريب اآللوسي ابو الفضل زلمود , ركح ادلعاين , دار ٗٔ
 .ٖٔص  ٔابن عاشور , ج  ٘ٔ
 .ٗٔص  ٔادلصدر السابق ج  ٙٔ
 , سلتصرا كملخصا.ٛٓٔ-ٕٛص  ٔالقاىرة بدكف سن الطباعة , ج -الذىيب زلمد حسُت الدكتور , التفسَت كادلفسركف , مكتبو كىبيو ٚٔ
 .ٗٔكراتشي بدكف سن الطباعة , ص -, قدؽلي كتب خانو زلمود الطحاف , تيسَت مصطلح احلدیث ٛٔ
 ٜٗٛٔبنارس اذلند -ادلباركفورم عبيد اهلل بن زلمد عبد السبلـ بن خاف زلمد , مرعاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح , ادارة البحوث العلمية ٜٔ

 .ٜٖٚص  ٔـ , ج 
 . ٛ٘ص  ٕالقاىرة بدكف سن الطباعة , ج -كىبيوالدكتور یوسف القرضاكم , ادلرجعية العليا ىف االسبلـ , مكتبة  ٕٓ
ـ احلدیث , دارالفكر ٕٔ  ملخصا. ٕٚ-ٖٚـ , ص  ٜٜٚٔدمشق -نورالدین عًت , منهج النقد يف علو
 .ٖ٘ٓص  ٓٔـ , ج  ٜٛٛٔبَتكت -زلمد بن مكـر بن منظور االفریقي ادلصرم , لساف العرب , دار احياء الًتاث العريب ٕٕ
 .ٖص  ٔكراتشي بدكف سن الطباعة , ج -لبحرالرائق شرح كنز الدقائق , ایج امي سعيد كمبٍتابن صليم زین الدین , ا ٖٕ
 .ٕٖ-ٖٕص  ٔق ج  ٗٓٗٔالكویت  -ادلوسوعة الفقهية الكویتية , دار السبلسل ٕٗ
 .ٖٛالنساء:  ٕ٘
 .ٖٙص  ٕالقرضاكم , ج  ٕٙ
 .ٕٕ٘ص  ٗـ ج  ٜٜٜٔبَتكت -امحد بن حنبل , مسند امحد بن حنبل , مؤسسة الرسالة ٕٚ
 .ٙٔص  ٔـ , ج  ٖٕٓٓبَتكت -ابن اجلزم زلمد بن امحد الكليب الغرناطي االندلسي , التسهيل لعلـو التنزیل , ادلكتبة العصریة ٕٛ
 .ٓ٘-ٜٗق , ص  ٕ٘ٗٔ-عبد احملسن بن محد العباد البدر , فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطٍت ٜٕ
 . ٓٓٔ-ٜٜ, ص  ٕٛٓٓبَتكت -ية فكر االسبلميادلصطفوم زلمد , فلسفة الفقو , مركز احلضارة لتنم ٖٓ
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